
Úvod do ARIMA: nesezónní modely 

 

ARIMA(p,d,q) předpovědní rovnice 

ARIMA(1,0,0) = autoregresivní model prvního řádu 

ARIMA(0,1,0) = náhodná procházka 

ARIMA(1,1,0) = diferenciální autoregresivní model prvního řádu 

ARIMA(0,1,1) bez konstanty = jednoduché exponenciální vyhlazení 

ARIMA(0,1,1) s konstantou = jednoduché exponenciální vyhlazení s růstem 

ARIMA(0,2,1) nebo (0,2,2) bez konstanty = lineární exponenciální vyhlazení 

ARIMA(1,1,2) s konstantou = tlumený trend lineární exponenciální vyhlazování 

Implementace tabulky 

 

ARIMA(p,d,q) předpovědní rovnice: ARIMA modely jsou teoreticky nejobecnější 

třídou modelů pro předpovídání časové řady, kterou lze vytvořit jako "stacionární" 

diferencováním (pokud je to nutné), možná ve spojení s nelineárními transformacemi, 

jako je protokolování nebo deflace (pokud je to nutné). Náhodná veličina, která je 

časovou řadou, je stacionární, pokud jsou její statistické vlastnosti v průběhu času 

konstantní. Stacionární řada nemá žádný trend, její variace kolem průměru mají 

konstantní amplitudu a kroutí se konzistentním způsobem, tj. její krátkodobé náhodné 

časové vzorce vypadají vždy stejně ve statistickém smyslu. Druhá podmínka znamená, 

že jeho autokorelace (korelace s jeho vlastními předchozími odchylkami od průměru) 

zůstávají konstantní v průběhu času, nebo ekvivalentně, že jeho výkonové 

spektrum zůstává konstantní v průběhu času. Náhodná veličina této formy může být 

viděna (jako obvykle) jako kombinace signálu a šumu a signál (pokud je zřejmý) může 

být vzorem rychlého nebo pomalého středního návratu nebo sinusové oscilace nebo 

rychlé střídání ve znaménku a může mít také sezónní složku. Model ARIMA lze považovat 

za "filtr", který se snaží oddělit signál od šumu a signál je pak extrapolován do 

budoucnosti, aby získal předpovědi. 

ARIMA předpovědní rovnice pro stacionární časovou řadu je lineární (tj. regresní) rovnice, 

ve které se prediktory skládají ze zpoždění závislé proměnné a / nebo zpoždění chyb 

prognózy. To je: 

Předpokládaná hodnota Y = konstanta a/nebo vážený součet jedné nebo více 

posledních hodnot Y a/nebo vážený součet jedné nebo více nedávných hodnot 

chyb. 

Pokud se prediktory skládají pouze ze zpožděných hodnot Y, jedná se o čistý 

autoregresivní ("self-regresní") model, který je jen zvláštním případem regresního 

modelu a který by mohl být vybaven standardním regresním softwarem. Například 

autoregresivní ("AR(1)") model prvního řádu pro Y je jednoduchý regresní model, ve 

kterém je nezávislá proměnná jen Y zpožděna o jednu tečku (LAG(Y,1) ve Statgraphics 

nebo Y_LAG1 v RegressIt). Pokud jsou některé z prediktorů zpožděním chyb, model 

ARIMA NENÍ lineární regresní model, protože neexistuje způsob, jak specifikovat "chybu 

minulého období" jako nezávislou proměnnou: chyby musí být vypočteny na základě 

období od období, kdy je model přizpůsoben datům. Z technického hlediska je problém s 

použitím zpožděných chyb jako prediktorů v tom, že předpovědi modelu nejsou lineární 

funkce koeficientů, i když jsou lineárními funkcemi minulých dat. Koeficienty v modelech 

ARIMA, které obsahují zpožděné chyby, musí být tedy 

odhadnuty nelineárními optimalizačními metodami ("stoupání do kopce") spíše než 

pouhým řešením systému rovnic. 

Zkratka ARIMA znamená Auto-Regressive Integrated Moving Average. Zpoždění 

stacionárních řad v předpovědní rovnici se nazývají "autoregresivní" termíny, zpoždění 

chyb prognózy se nazývají termíny "klouzavého průměru" a časová řada, která musí být 

rozdílná, aby byla stacionární, je považována za "integrovanou" verzi stacionární 
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řady. Modely s náhodnou chůzí a náhodným trendem, autoregresivní modely a 

exponenciální vyhlazovací modely jsou všechny speciální případy modelů 

ARIMA. 

Nesezónní model ARIMA je klasifikován jako model "ARIMA(p,d,q)", kde: 

• p je počet autoregresivních výrazů, 
• d je počet nesezónních rozdílů potřebných pro stacionaritu a 

• q je počet zpožděných chyb prognózy v předpovědní rovnici. 

Prognostické rovnice je konstruována následovně. Nejprve nechť y označíd-tý rozdíl Y, což 

znamená: 

Pokud d =0: yt = Yt 

Pokud d=1: y t = Yt - Yt-1 

Pokud d=2: y t = (Yt - Yt-1) - (Yt-1 - Yt-2) = Yt - 2Yt-1 + Yt-2 

Všimněte si, že druhý rozdíl Y (případ d = 2) není rozdílem od doby před 2 obdobími. 

Spíše je to první rozdíl z prvního rozdílu, což je diskrétní analog druhé derivace, tj. 

Lokální zrychlení řady spíše než její lokální trend. 

Z hlediska yje obecná prognostické rovnice: 

ŷt = μ + φ1 yt-1 +...+ φp y t-p - θ1et-1 -...- θqe t-q 

Zde jsou parametry klouzavého průměru (θ )definovány tak, že jejich značení jsou v 

rovnici záporná, podle konvence zavedené Boxem a Jenkinsem. Někteří autoři a software 

(včetně programovacího jazyka R) je definují tak, aby místo toho měly znaménka 

plus. Když jsou do rovnice zapojena skutečná čísla, neexistuje žádná nejednoznačnost, 

ale je důležité vědět, jakou konvenci váš software používá při čtení výstupu. Často jsou 

zde parametry označeny AR(1), AR(2), ... a MA(1), MA(2), ... atd.. 

Chcete-li identifikovat vhodný model ARIMA pro Y, začnete určením pořadí dění (d) 

potřeby stacionarizovat řadu a odstranit hrubé rysy sezónnosti, možná ve spojení s 

transformací stabilizující rozptyl, jako je protokolování nebo deflace. Pokud se zastavíte v 

tomto bodě a předpovídáte, že rozdílová řada je konstantní, pouze jste namontovali 

model náhodné chůze nebo náhodného trendu. Stacionarizované řady však mohou mít 

stále chyby s automatickou korelací, což naznačuje, že v předpovědní rovnici je také 

zapotřebí určitý počet termínů AR (p ≥ 1) a / nebo některé členy MA (q ≥ 1). 

Proces určování hodnot p, d a q, které jsou nejlepší pro danou časovou řadu, bude 

popsán v pozdějších částech poznámek (jejichž odkazy jsou v horní části této stránky), 

ale náhled některých typů nesezónních modelů ARIMA, se kterými se běžně setkáváme, 

je uveden níže. 

 

ARIMA(1,0,0) = autoregresivní model prvního řádu: pokud je řada stacionární a 

autokorelovaná, možná ji lze předpovědět jako násobek její vlastní předchozí hodnoty 

plus konstantu. Prognostické rovnice v tomto případě je 

Ŷt = μ + φ1Yt-1 

Moderátor což je Y regrese na sebe zpožděná o jednu tečku. Jedná se o model 

"ARIMA(1,0,0)+konstanta". Pokud je střední hodnota Y nulová, pak by konstantní člen 

nebyl zahrnut. 

Pokud je koeficient sklonu φ1 kladný a menší než 1 magnitudy (musí být menší než 1 

magnituda, pokud je Y stacionární), model popisuje chování vracející střední hodnotu, ve 

kterém by měla být hodnota příští periody předpovězena tak,aby byla φkrát vzdálenější 



od průměru, jako je hodnota tohoto období. Pokud je φ1 záporná, předpovídá chování 

vracející se k průměru se střídáním znaků, tj. také předpovídá, že Y bude pod střední 

další periodou, pokud je nad střední hodnotou této periody. 

V autoregresivním modelu druhého řádu (ARIMA(2,0,0)) by byl vpravo také členY t-2 a tak 

dále. V závislosti na znacích a velikostech koeficientů by model ARIMA(2,0,0) mohl 

popsat systém, jehož střední reverze probíhá sinusově oscilujícím způsobem, jako je 

pohyb hmoty na pružině, která je vystavena náhodným otřesům. 

 

ARIMA(0,1,0) = náhodná procházka: Pokud řada Y není stacionární, nejjednodušší 

možný model je model náhodné chůze, který lze považovat za omezující případ modelu 

AR(1), ve kterém je autoregresivní koeficient roven 1, tj. řadě s nekonečně pomalým 

středním návratem. Predikční rovnici pro tento model lze zapsat jako: 

Ŷt - Yt-1 = μ 

nebo rovnocenně 

Ŷt = μ + Yt-1 

Moderátor kde konstantní člen je průměrná změna mezi obdobími (tj. dlouhodobý posun) 

v Y. Tento model by mohl být vybaven jako regresní model bez zachycení, ve kterém je 

první rozdíl Y závislou proměnnou. Vzhledem k tomu, že obsahuje (pouze) nesezónní 

rozdíl a konstantní člen, je klasifikován jako "model ARIMA (0,1,0) s konstantou". Model 

náhodné chůzebezdriftu by byl modelem ARIMA(0,1,0) bez konstanty 

 

ARIMA(1,1,0) = rozdílný autoregresivní model prvního řádu: Pokud jsou chyby 

modelu náhodné chůze autokorelovány, možná lze problém vyřešit přidáním jednoho 

zpoždění závislé proměnné do predikční rovnice - tj. regresí prvního rozdílu Y na 

sebe zpožděného o jednu tečku. To by přineslo následující předpovědní rovnici: 

Ŷt - Yt-1 = μ + φ1(Yt-1 - Y t-2) 

Ŷt - Yt-1 = μ 

které lze přeuspořádat na 

Ŷt = μ + Yt-1 + φ1 (Yt-1 - Yt-2) 

Jedná se o autoregresivní model prvního řádu s jedním řádem nesezónních dění a 

konstantním členem - tj. model ARIMA(1,1,0). 

 

ARIMA(0,1,1) bez konstanty = jednoduché exponenciální vyhlazování: Další 

strategii pro opravu autokorelovaných chyb v modelu náhodné chůze navrhuje 

jednoduchý exponenciální vyhlazovací model. Připomeňme si, že pro některé 

nestacionární časové řady (např. ty, které vykazují hlučné fluktuace kolem pomalu se 

měnícího průměru) model náhodné chůze nefunguje tak dobře jako klouzavý průměr 

minulých hodnot. Jinými slovy, spíše než brát poslední pozorování jako předpověď 

dalšího pozorování, je lepší použít průměr z posledních několika pozorování, aby se 

odfiltroval šum a přesněji odhadl místní průměr. Jednoduchý exponenciální model 

vyhlazování používá k dosažení tohoto efektu exponenciálně vážený klouzavý 

průměr minulých hodnot. Predikční rovnice pro jednoduchý exponenciální vyhlazovací 

model může být zapsána v řadě matematicky ekvivalentních forem, z nichž jedna je tzv. 

"Korekce chyb", ve které je předchozí prognóza upravena ve směru chyby, kterou 

provedla: 
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Ŷt = Ŷt-1 + αet-1   

Protože et-1 = Yt-1 - Ŷt-1 podle definice, lze to přepsat jako: 

Ŷt = Yt-1 - (1-α)et-1 

= Y t-1 - θ 1 et-1 

což je ARIMA(0,1,1)-bez-konstantní předpovědní rovnice s θ1 = 1-α. To znamená, že 

jednoduché exponenciální vyhlazení můžete přizpůsobit zadáním jako modelu 

ARIMA(0,1,1) bez konstanty a odhadovaný koeficient MA(1) odpovídá 1-minus-alfa ve 

vzorci SES. Připomeňme, že v modelu SES je průměrné stáří dat v předpovědích na 1 

období dopředu 1 / α , což znamená, že budou mít tendenci zaostávat za trendy nebo 

zlomovými body přibližně o 1 / α období. Z toho vyplývá, že průměrné stáří dat v 

předpovědích ARIMA(0,1,1)bez konstanty na 1 období dopředu je 1/(1-θ1). Takže 

například pokud θ1 = 0,8, průměrný věk je 5. Jak se θ1 blíží 1, model ARIMA(0,1,1)-bez 

konstanty se stává velmi dlouhodobým klouzavým průměrem, a jak se θ1 blíží 0, stává se 

modelem náhodné chůze bez driftu. 

 

Jaký je nejlepší způsob, jak opravit autokorelaci: přidání termínů AR nebo 

přidání termínů MA? V předchozích dvou modelech diskutovaných výše byl problém 

autokorelovaných chyb v modelu náhodné chůze opraven dvěma různými způsoby: 

přidáním zpožděné hodnoty rozdílové řady do rovnice nebo přidáním zpožděné hodnoty 

chyby prognózy. Který přístup je nejlepší? Pravidlem pro tuto situaci, která bude 

podrobněji diskutována později, je, že pozitivní autokorelace je obvykle nejlépe ošetřena 

přidáním termínu AR do modelu a negativní autokorelace je obvykle nejlépe ošetřena 

přidáním termínu MA. V obchodních a ekonomických časových řadách 

se negativní autokorelace často objevuje jako artefakt dění. (Obecně platí, že dění 

snižuje pozitivní autokorelaci a může dokonce způsobit přechod z kladné na negativní 

autokorelaci.) Model ARIMA(0,1,1), ve kterém je dění doprovázeno termínem MA, se tedy 

používá častěji než model ARIMA(1,1,0). 

 

ARIMA(0,1,1) s konstantou = jednoduché exponenciální vyhlazení s růstem: 

Implementací modelu SES jako modelu ARIMA získáte určitou flexibilitu. Za prvé, 

odhadovaný koeficient MA(1) může být záporný:to odpovídá vyhlazovacímu faktoru 

většímu než 1 v modelu SES, což obvykle není povoleno postupem přizpůsobení modelu 

SES. Za druhé, máte možnost zahrnout konstantní člen do modelu ARIMA, pokud si 

přejete, abyste mohli odhadnout průměrný nenulový trend. Model 

ARIMA(0,1,1) s konstantou má predikční rovnici: 

Ŷt = μ + Yt-1 - θ1et-1 

Prognózy na jedno období dopředu z tohoto modelu jsou kvalitativně podobné prognózám 

modelu SES, s tím rozdílem, že trajektorie dlouhodobých předpovědí je typicky šikmá 

čára (jejíž sklon je roven mu) spíše než vodorovná čára. 

 

ARIMA(0,2,1) nebo (0,2,2) bez konstanty = lineární exponenciální 

vyhlazování: Lineární exponenciální vyhlazovací modely jsou modely ARIMA, které 

používají dva nesezónní rozdíly ve spojení s MA termíny. Druhý rozdíl řady Y není jen 

rozdíl mezi Y a sám o sobě zaostalý o dvě periody, ale je to spíše první rozdíl prvního 

rozdílu- tj. změna změny Y v periodě t. Druhý rozdíl Y v periodě t je tedy roven (Yt - 

Yt-1) - (Yt-1 - Yt-2) = Yt - 2Yt-1 + Yt-2. Druhý rozdíl diskrétní funkce je analogický druhé 

derivaci spojité funkce: měří "zrychlení" nebo "zakřivení" funkce v daném časovém bodě. 



Model ARIMA(0,2,2) bez konstanty předpovídá, že druhý rozdíl řady se rovná 

lineární funkci posledních dvou chyb prognózy: 

Ŷt - 2Yt-1 + Yt-2 = - θ1et-1 - θ2et-2 

které lze přeskupit jako: 

Ŷt = 2 Yt-1 - Yt-2 - θ1et-1 - θ2et-2 

kde θ1 a θ 2 jsou koeficienty MA(1) a MA(2). Jedná se o obecný lineární exponenciální 

vyhlazovací model, v podstatě stejný jako Holtův model a Brownův model je speciální 

případ. Používá exponenciálně vážené klouzavé průměry k odhadu jak místní 

úrovně, tak místního trendu v řadě. Dlouhodobé předpovědi z tohoto modelu konvergují 

k přímce, jejíž sklon závisí na průměrném trendu pozorovaném ke konci série. 

 

ARIMA(1,1,2) bez konstanty = lineární exponenciální vyhlazení s tlumeným 

trendem: 

Ŷt = Yt-1 + φ1 (Yt-1 - Yt-2 ) - θ1et-1 - θ1 et-1 

Tento model je znázorněn na doprovodných snímcích na modelech ARIMA. Extrapoluje 

lokální trend na konci série, ale zplošťuje ho v delších horizontech předpovědí, aby zavedl 

poznámku konzervatismu, což je praxe, která má empirickou podporu. Podrobnosti 

najdete v článku "Proč funguje tlumený trend" od Gardnera a McKenzieho a v článku 

"Zlaté pravidlo" od Armstronga a kol. 

Obecně je vhodné držet se modelů, ve kterých alespoň jedno z p a q není větší než 1, tj. 

Nesnažte se přizpůsobit modelu, jako je ARIMA (2,1,2), protože to pravděpodobně 

povede k problémům s nadměrným vybavením a "společným faktorem", které jsou 

podrobněji diskutovány v poznámkách o matematické struktuře modelů ARIMA. 

 

Implementace tabulkového procesoru: Modely ARIMA, jako jsou ty, které jsou 

popsány výše, lze snadno implementovat do tabulky. Predikční rovnice je jednoduše 

lineární rovnice, která odkazuje na minulé hodnoty původních časových řad a minulé 

hodnoty chyb. Můžete tedy nastavit prognostické tabulky ARIMA uložením dat do sloupce 

A, vzorce prognózy do sloupce B a chyb (data minus prognózy) do sloupce C. Vzorec 

prognózy v typické buňce ve sloupci B by byl jednoduše lineární výraz odkazující na 

hodnoty v předchozích řádcích sloupců A a C, vynásobené příslušnými koeficienty AR 

nebo MA uloženými v buňkách jinde v tabulce. 
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